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Unntatt off. jf. offl. §13/fvl. §13 

Referat fra førhenvisningsmøte 
- PPT og OT nedre Hallingdal IKS 
 

Opplysninger om barnet/eleven  

Fødselsdato                                                                                       

Fornavn              Etternavn      

Barnehage/skole  Avdeling/trinn  

Kontaktperson  

 

Praktiske opplysninger – Kryss av 

 Drøftingen er klarert med foresatte  Barnet/eleven har tidligere vært henvist til PPT 

 

Barnets/elevens utfordringer - Kryss av for utfordringen/-e slik henviser vurderer det 

 Språk-/tale-/kommunikasjon  Motorisk og/eller medisinsk 

 Lese-/skrive  Flerspråklighet 

 Matematikk  Alvorlig skolefravær 

 Sosialt og/eller emosjonelt   Atferd 

 Læring  Konsentrasjon og oppmerksomhet 

 Syn                             - Sist sjekket:  Hørsel                                   - Sist sjekket: 

 Andre utfordringer, spesifiser: 
 

 Når ble du oppmerksom på utfordringene? 
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Hvilke kartlegginger er gjort? Hva har blitt vurdert som følge av resultatene? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hvilke tiltak er gjennomført? Se oppll. § 5-4  

Hvilke tiltak er forsøkt? – varighet 

Hvilken effekt har tiltaket hatt (hva har fungert/ ikke fungert)? 
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Evt. andre involverte instanser (F.eks. helsesykepleier/lege/optiker/BUP/barnevern) 

Instans Når Evt. Kontaktperson 

   

   

 

Anbefalt fremdrift / konklusjon 

 
 

Henvisning til PPT 

 
 

Ikke henvisning til PPT 

Begrunnelse og forslag til tiltak: 

 
 
 
 
 
 
 

 

* Det stilles krav til at barnehage- eller skoleadministrasjonen deltar på møtet 

Dato for møtet  

*Deltakere på møtet  
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